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Professionele verfproducten, aanverwante materialen en gereedschappen 



Zaterdag 25 juni 2022
Excursie Linova Zutphen
Bezoek aan Linova met presentatie Peter Voshart en de tentoonstelling 
van het ouvre van Jelle Zijlstra. Daarna krijgen wij een rondleiding 
door de oude binnenstad van Zutphen. De gemeente Zutphen telt het 
grootst aantal rijks- en gemeentelijke monumenten van de provincie 
Gelderland. Genoeg te zien dus!

Tijd en locatie van vertrek volgen tzt.

Landelijke Schilderdag en 
Vakwedstrijd 2022
De Landelijke Schildersdag en Vakwedstrijd vindt in de eerste 
week van november plaats. De exacte locatie is nog niet bekend. 
We zijn meerdere mogelijkheden aan het bekijken en bespreken. 
3 regionale clubs (SCS Zuidoost Brabant, SCS Midden Brabant, SCS 
Zuidwest) organiseren samen met de SCS Nederland deze dag. 
Mee doen met de vakwedstrijd? de opdrachten vind je hier: https://
www.studieclubschilders-nederland.nl/landelijke-schildersdag-en-
vakwedstrijd-2022
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Op een mooi en gezond 2022!

Met elkaar hopen wij op een mooi studieclubjaar waarin we weer vele fysieke  
bijeenkomsten kunnen en mogen organiseren. Het afgelopen jaar hebben we  
helaas niet heel veel kunnen organiseren, wel een excursie en een avond over 
wandbespanningen in Huijbergen naast diverse webinars uiteraard.
We starten 2022 coronaproof met een webinar over kleuradvisering, daarna  
hopen wij weer fysieke bijeenkomsten, een excursie, de landelijke dag samen 
met de SCS Nederland en 2 andere studieclubs uit het zuiden van het land en 
andere zaken te mogen organiseren.

Gelukkig heeft de Landelijke Schildersdag en Vakwedstrijd 2021 in Dordrecht 
wel kunnen plaatsvinden. Iets kleiner dan in 2019 maar wel met veel vaktech-
niek en het ambacht als rode draad door de dag! 

Samenwerking met de andere studieclubs in het land en uitbreiding van de 
clubs en zeker ook verjonging van de clubs is essentieel voor het voortbestaan.  
Vanuit de SCS Nederland en de regionale clubs zullen wij daarvoor ook nauwer gaan  
samenwerking met de Schildersvakopleidingen in het land. We hopen ook op 
veel leerlingen schilderen die deelnemen aan de vakwedstrijd 2022. Daarmee 
mogelijk ook verjonging in de clubs en verjonging in de besturen. Ken jij nog 
collega’s, heb jij een leerling, neem hen dan eens mee om kennis te maken met 
onze studieclub!

Dit jaar biedt OnderhoudNL de studieclubs in Nederland weer 2 themabijeen-
komsten aan. Dit keer voor ons in de vorm van in ieder geval een webinar. Wij  
hebben gekozen voor de thema’s “kleuradvisering” en “duurzaamheid”. Twee 
mooie onderwerpen die ons in ons dagelijks werk prima kunnen ondersteunen.

Graag horen wij van jou wat jij van dit programma vindt, wij staan altijd open 
voor suggesties. 

Trouwens: we zijn op zoek naar jou! want we hebben een vacature in het be-
stuur. Interesse? meld je bij Mark!

Bij de voorbereiding en uitvoering van de studieclubavonden ontvangen wij 
telkens weer veel steun vanuit het bedrijfsleven. Ik wil alle bedrijven en organi-
saties dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet om van de avonden elke keer 
weer een succes te maken. 

Tot ziens op onze studieclubavonden en de excursie in 2022,
Mark Hulsen

Voorzitter Studieclub Schilders Zuidwest
www.scs-zuidwest.nl | info@scs-zuidwest.nl

Like ons op Facebook: www.facebook.com/scszuidwest  

Of volg ons via LinkedIn: www.linkedin.com/company/studieclub- 
schilders-zuidwest
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Schildersbedrijf Tony Aarden BERGEN OP ZOOM

Davis Schilderwerken HALSTEREN

Herreijgers Schilderwerken                    BERGEN OP ZOOM

Schildersbedrijf I. Imanse OOSTDIJK

Liebreks Schilderwerken BV ROOSENDAAL

Lindhout Schildersbedrijf           BERGEN OP ZOOM

Schildersbedrijf de Rijke  SINT-MAARTENSDIJK

D & J Verlaar Schilderwerken RUCPHEN

Schildersbedrijf Vissenberg & Zn ZUNDERT

Schildersbedrijf Paul de Waal BERGEN OP ZOOM

De Schrijver Vastgoedonderhoud HALSTEREN

Schildersbedrijf J. Beljaarts ZEVENBERGEN
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Mark Hulsen
06-50 51 74 11
mark@scs-zuidwest.nl

Secretaris
Koen Schepers
06-41 78 46 97
koen@scs-zuidwest.nl

Penningmeester/ 
Ledenadministratie
Antal de Rijke
0166-662917
antal@scs-zuidwest.nl

Algemene bestuursleden
Piet Nefs 
Johan Schipper
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Donderdag 27 januari Kleuradvisering 
Wil jij een klant passend en professioneel kleuradvies geven? Tijdens 
deze webinar krijg je kennis en begrip van kleuren vanuit verschillende 
perspectieven. Je leert kijken naar objecten en waarnemen wat er 
gebeurt qua kleur. Er zijn immers vele elementen die bepalen of een 
kleur wel of niet past in de omgeving. Deze kennis kan je gebruiken in 
een passend advies naar je opdrachtgever.

Webinar te volgen via laptop, ipad, smartphone via MS 
Teams
 

Donderdag 24 maart Duurzaamheid en ALV
Als schilder kom je vaak bij de opdrachtgevers thuis. Als je goed kijkt 
en weet waar je moet kijken zie je vaak mogelijkheden tot (isolatie) 
verbeteringen. Jij kan daar je voordeel meedoen. Het vervangen van 
oude HR beglazing voor HR++ of triple beglazing is goed en makkelijk 
te adviseren. En bij een voldoende aantal vierkante meters komt de 
klant ook in aanmerkingen voor ISDE Subsidie. En waarom niet eens 
een verf op lijnoliebasis adviseren? Allemaal ideeën om je omzet te 
vergroten en ervoor de zorgen dat je meer haalt uit een meter. Wij 
zullen u de stukken voor de ALV wederom digitaal sturen. Aan het 
begin van deze avond stellen wij u in de gelegenheid om vragen te 
stellen. Uiteraard kunt u ook uw vragen via de mail stellen.

Locatie: Sigma Service Center, Slingerweg 14, Bergen op 
Zoom of via MS Teams
 

Donderdag 21 april Duurzaam onderhoud 
en schilderwerk met Van Wijhe Verf
Komende jaren staat onze branche voor een uitdagende opdracht. 
Op de klimaatconferentie in Parijs werden in 2015 internationale 
afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 te verminderen. De 
gevolgen hiervan hebben in ons dagelijks leven steeds meer impact, 
het is niet meer ‘of’ maar ‘wanneer’ ! De woorden ‘duurzaamheid’ 
en ‘biobased’ zie je dagelijks in de social media en in het nieuws, 
circulariteit evenzo. Maar wat houdt dat voor onze branche in? Wat 
gaan wij ervan ondervinden en waar kunnen wij op een creatieve 
manier op inspelen? Waar bereiden de fabrikanten zich op voor en 
hoe kan je door bomen het duurzaamheids- bos nog zien? Hoe geeft 
je vorm aan duurzaam onderhoud- en schilderwerk en is het gebruik 
van duurzame verf dan voldoende om aan de vraag te voldoen? En 
hoe zit het dan met een bijdrage leveren aan de verlaging van de 
CO2 footprint? Tijdens deze interactieve bijeenkomst, met Saskia 
Bakkenes en Daniëlle Slabbers van Van Wijhe Verf, met veel praktische 
voorbeelden uit de praktijk gaan we met elkaar antwoord 
geven op deze vragen.

Locatie: Driessen Verf, Belder 11, Roosendaal
 

Donderdag 20 oktober MAGPAINT
Verrijk uw klantbeleving met MAGPAINT. Het verschil zit hem in 
de kleine dingen. Meedenken met de klant bij een kinderkamer 
of bij de inrichting van een kantoor? MAGPAINT EUROPE heeft 
een ruim assortiment aan professionele producten waarmee u de 
werkzaamheden bij uw klant kan uitbreiden. Hiermee biedt u net 
dat beetje meer! Tom Liebrand van MAGPAINT Europe laat ons deze 
avond kennismaken met deze nieuwe producten. Magnetische verf, 
Whiteboard verf om op de schrijven met whiteboard markers tot en 
met speciale verven voor beamers. Mooie producten om “meer uit 
uw meter” te halen.Op deze avond zal ook nog een andere presentatie 
worden verzorgd. Wat dat is, is nog een verrassing!

Locatie: Luijten-VVZ, Pearyweg 23, Goes

Studieclub Schilders, vakgenoten ontmoeten,  
inspireren en informeren!

Geïnteresseerd? Meld u aan via info@scs-zuidwest.nl

info@scs-zuidwest.nl   www.scs-zuidwest.nl
Aanvang alle avonden vanaf 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur.

Donderdag 24 november Demo-Doe avond
Jong, enthousiast, gedreven, vernieuwend en talentvol, zo kunnen we 
Barre Verkerke wel omschrijven.
Deze avond zal Barre in zijn atelier in ’s-Heerarendskerke een demo-
doe avond voor ons organiseren waarbij hij een tipje van de sluier 
oplicht en ons meeneemt in zijn wereld van decoratie en 
restauratie.                       

Locatie: Raadhuisstraat 9, ’s-Heerarendskerke

Scan de QR code dan komt de avond meteen in uw digitale agenda!


